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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam mata pelajaran Produktif di SMK. Untuk  

menemukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi siswa, perlu 

dipelajari model-model pembelajaran yang selama ini dilakukan di SMK termasuk konsep-

konsep pembelajaran, khususnya yang berkaitan erat dengan pembelajaran dalam 

pembelajaran produktif . Hasil pengkajian terhadap model-model dan konsep pembelajaran 

tersebut, menjadi landasan untuk mencari alternatif model pembelajaran yang dipandang 

lebih baik sehingga memungkinkan dengan model yang baru tersebut dapat meningkatkan 

kompetensi siswa. Perancangan  model tersebut perlu ditempuh langkah-langkah dan 

prosedur penelitian yang  dapat dihasilkan model pembelajaran yang tepat dan dapat 

dilaksanakan secara efektif di SMK. 

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Pemilihan metode  berkaitan dengan tujuan umum penelitian 

yaitu mengembangkan sebuah model pembelajaran produktif SMK program keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Penelitian ini juga berupaya menghasilkan sebuah komponen dalam sistem 

pendidikan melalui pengembangan model pembelajaran dan validasi. Menurut Borg & 

Gall (1989:624) “Educational research and development (R & D) is process used to 

develop and validate educational products”. Penggunaan istilah produk pendidikan 

memiliki makna bahwa penelitian tidak hanya mencakup wujud material seperti buku teks 

atau alat pendukung pembelajaran lainnya, tetapi juga berhubungan dengan pengembangan 

 



127 
 

Dhami Johar Damiri, 2012 

Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Membentuk Kompetensi Siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

proses dan prosedur pembelajaran seperti pengembangan metode pengajaran atau metode 

untuk mengorganisasi pembelajaran, sehingga pendekatan penelitian dan pengembangan 

dipandang memiliki relevansi yang tinggi untuk mengembangkan model pembelajaran 

program produktif dalam rangka implementasi kurikulum SMK. 

Pendekatan penelitian dan pengembangan secara konseptual diuraikan oleh Borg & 

Gall (1983:626) mencakup 10 langkah umum yaitu: 

1. Research and information collecting, yaitu penelitian awal dan pengumpulan 

informasi dimana pada langkah ini dilakukan studi literatur tentang hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, observasi dan merumuskan 

kerangka kerja penelitian. 

2. Planning, yaitu perencanaan penelitian. Pada langkah ini dilakukan perumusan 

kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan 

yang akan dicapai pada setiap tahapan dan jika diperlukan dilaksanakan studi 

kelayakan secara terbatas. 

3. Develop prelimintary form of product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan 

dari produk yang akan dihasilkan. Langkah yang ditempuh pada tahapan ini adalah 

persiapan komponen pendukung pembelajaran, menyiapkan pedoman dan buku 

petunjuk dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. 

4. Prelimenary field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala 

terbatas dengan melibatkan 1 sampai 3 sekolah dengan jumlah subyek 6 sampai 12 

orang. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan analisis data yang dapat 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau angket. 

5. Main Product Revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang 

dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan 
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lebih dari 1 kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, 

sehingga diperoleh produk draft berupa model utama yang siap diujicobakan secara 

lebih luas. 

6. Main field testing, yaitu uji coba yang melibatkan subjek penelitian yang lebih luas 

yaitu 5 sampai 15 sekolah dengan jumlah sampel penelitian 30 sampai 100 sampel. 

Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif, terutama dilakukan terhadap 

kinerja sebelum dan sesudah penerapan uji coba.  Pada pelaksanaan  penelitian uji 

coba lebih luas adalah sama dengan ujicoba terbatas hanya pelaksanaannya 

dilakukan dengan empat kelas.  Penilaian  pada tahap ini diperluas pada aspek hasil 

dan dilakukan pretest dan posttest. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, 

peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat kejadian penting 

yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan 

produk awal berupa model pembelajaran. 

7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan 

terhadap hasil uji coba yang lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah 

merupakan desain model operasional  yang siap divalidasi. 

8. Operational Field Testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional 

yang telah dihasilkan. Tujuan langkah ini adalah untuk menentukan apakah sebuah 

model yang dikembangkan benar-benar siap dipakai di sekolah tanpa harus 

dilakukan pengarahan atau pendampingan oleh peneliti atau pengembang model. 

Khalayak yang terlibat dalam langkah ini berkisar 10 sampai 30 sekolah, mencakup 

30 sampai 150 subjek. Pengumpulan dan analisis data dalam langkah ini dapat 

dilakukan dengan wawancara, observasi atau angket. 

9. Final Product Revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang 

dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final). 
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10. Dissemination and Implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk/model 

yang telah dikembangkan kepada masyarakat terutama di bidang pendidikan. 

Langkah pokok dalam tahap ini adalah mengkomunikasikan dan mensosialkan 

temuan atau model, baik dalam bentuk seminar hasil penelitian, publikasi pada 

jurnal maupun pemaparan pada stakeholder yang terkait dengan temuan penelitian. 

Pada  konteks pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah, disadari 

terdapat berbagai kendala dan lingkungan yang kadang kurang mendukung diterapkannya 

prinsip Borg and Gall secara utuh; misalnya jumlah sekolah sampel yang cukup banyak, 

lokasi sekolah yang berjauhan, jumlah guru yang banyak, kondisi sarana sekolah yang 

beragam, lingkungan yang kadang kurang mendukung, serta kemampuan finansial peneliti 

yang terbatas, terbatasnya waktu penelitian dan sebagainya. Atas dasar alasan tersebut, 

dalam penelitian dan pengembangan ini,peneliti melakukan beberapa penyederhanaan 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan seperti yang dirumuskan oleh Sukmadinata 

(2006:184), menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut: ”tahap studi pendahuluan, tahap 

pengembangan dan tahap akhir pengujian dan validasi”.  Penerapan ketiga langkah tersebut 

dalam pelaksanaannya pada dasarnya mencakup keseluruhan (sepuluh) langkah yang 

dikembangkan oleh Borg & Gall (1989:784-785). Berdasarkan kesepuluh langkah-langkah 

yang dikembangkan oleh Borg and Gall di atas dan mengkaji model-model pembelajaran 

berbasis proyek untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK,  maka rancangan penelitian 

ini dilakukan dengan tahap tahap dan langkah pengembangan seperti digambarkan pada 

bagan di bawah ini: 
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Gambar 3.1. Alur Penelitian Research and Development pengembangan Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek Program Produktif SMK 

 

Dari gambar di atas langkah langkah penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu; tahap pertama 

studi pendahuluan; tahap kedua studi pengembangan terdiri dari penyusunan konstruk 

model dan pengembangan model pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan  uji coba terdiri 

dari uji coba terbatas dan uji coba lebih luas dan tahap ketiga adalah  validasi model 

dengan membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Secara teknis tahapan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan ini dilakukan penyederhanaan dalam 5 (lima) bagian yaitu a) Pelaksanaan . 
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penelitian b). menguraikan temuan hasil penelitian dari studi pendahuluan. c) pelaksanaan 

dan hasil pengembangan desain model. d) pelaksanaan dan hasil uji validasi Model dan e)  

interpretasi dan pembahasan hasil penelitian, yang memaparkan tentang kajian kritis 

terhadap hasil penelitian berdasarkan rujukan teoretis dan empiris, untuk berikutnya 

menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. 

 

1. Tahap Studi Pendahuluan 

Tahapan penelitian pendahuluan terdapat 4 langkah yang ditempuh meliputi:  

a. Persiapan Teknis dan Administatif Persiapan teknis dan administratif untuk 

melaksanakan penelitian pengembangan model pembelajaran berbasis proyek 

untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK ini ditempuh dengan disetujuinya 

desain penelitian melalui seminar disertasi dan telah ditetapkannya Tim 

Komisi Pembimbing berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia No.0234/H40.7/KP/2011 

tertanggal 31 Januari 2011. Setelah mendapatkan SK, penulis melakukan 

persiapan antara lain: 

1) Melakukan kunjungan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk 

mengetahui tentang gambaran SMK  yang membuka program keahlian 

Teknik komputer dan Jaringan di Kabupaten Garut. Data yang didapat dari  

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tahun 2011 menyatakan bahwa di 

Kabupaten Garut terdapat 18 SMK berstatus negeri dan swasta yang 

membuka program dengan perincian 7  SMK negeri dan   11  SMK swasta. 

Akreditasi yang dimiliki yaitu : 1 SMK program keahlian TKJ memperoleh 
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akreditasi A, 6 SMK memperoleh akreditasi B dan  11 SMK belum 

terakreditasi. 

2) Melakukan survey ke Biro Statistik Kabupaten Garut tentang gambaran 

perkembangan jumlah SMK program keahlian teknik komputer dan 

jaringan dengan industri yang bergerak di bidang informatika khususnya 

industri/perusahaan yang bergerak di bidang teknik komputer dan jaringan 

di kabupaten Garut 

3) Melakukan penelusuran rinci tentang data pokok SMK melalui website 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan, kementrian pendidikan 

Nasional melalui alamat http://datapokok.ditpsmk.net/ sebagai bahan untuk 

melengkapi SMK yang akan dipertimbangkan untuk menjadi sampel 

penelitian. 

4) Melakukan penelusuran awal terhadap SMK yang akan dipertimbangkan 

untuk menjadi sampel dengan mendatangi dan melakukan penjajagan. 

5) Mengurus izin penelitian hingga dikeluarkannya izin penelitian dengan 

nomor 0803/UN.40.7/PL/2011 tertanggal 12 Juni 2011, yang 

ditandatangani oleh Asisten Direktur I, atas nama Direktur Sekolah 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

b. Studi lapangan yang bertujuan untuk melihat kondisi nyata tentang kesiapan 

subjek dan objek untuk penerapan model. Kegiatan ini meliputi survei di 4 

SMK Negeri dan  swasta di Kota Garut . Subjeknya adalah beberapa orang 

guru mata pelajaran Produktif, Kompetensi keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, proses, dan evaluasi 

kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para guru. Survei lebih 
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difokuskan pada SMK kompetensi keahlian TKJ  yang meliputi penggunaan 

sarana dan prasarana, sumber belajar, keadaan siswa, serta iklim sekolah 

secara umum; 

c. Pengembangan ujicoba instrumen studi Pendahuluan.  

Untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi obejektif 

pelaksanaan pembelajaran program produktif yang sedang dilaksanakan di 

SMK melalui instrumen pengumpulan data. Sebagai persiapan, penulis 

melakukan pembuatan instrumen penelitian pendahuan yang dikembangkan 

bersama promotor dan tim pembimbing. Instrumen yang dibuat terdiri dari 2 

macam yaitu: 

1) Angket untuk Ka Prodi, Guru Program produktif  

2) Daftar centang (checklist) untuk mengamati dan mengidentifikasi kondisi 

yang dijelaskan dalam angket. 

Pembuatan instrumen melibatkan penilaian para pakar (expert judgement) 

dan uji keterbacaan baik untuk daftar angket maupun daftar checklist. Penilaian 

pakar dilakukan untuk menilai struktur dan isi pada tiap-tiap pertanyaan yang 

dimuat dalam angket, sedangkan uji keterbacaan dilakukan untuk menilai redaksi 

dan rumusan kalimat yang terdapat pada instrumen pendahuluan agar dapat 

difahami oleh responden. Dengan demikian instrumen pendahuluan ini berdasar 

pada validitas isi (content validity) dan validitasnya menggunakan expert 

judgement . 

Berdasarkan pengembangan pembuatan instrumen studi pendahuluan 

terdapat koreksi terhadap beberapa hal yaitu: 
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- Penataan sistematika angket 

- Fokus angket lebih mengarah pada strategi pembelajaran produktif 

- Penegasan pelaksana kurikulum produktif beserta penanggung jawabnya 

 

d. Pengumpulan Data studi pendahuluan.  

Setelah dilakukan beberapa koreksi dan perbaikan terhadap angket studi 

pendahuluan, maka angket telah siap untuk diujicobakan. Pendekatan yang 

diterapkan pada studi pendahuluan bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan 

bentuk penyelenggaraan pembelajaran program produktif khususnya pada 

program keahlian Teknik Komputer  dan Jaringan beserta aspek – aspek 

pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran program produktif. Pengumpulan 

data dalam studi pendahuluan secara kronologis dilakukan dengan 

memberikan angket kepada responden yaitu ketua program studi, guru 

program produktif, instruktur dan siswa. Setelah jawaban dikumpulkan, 

penulis berikutnya melakukan pengamatan terhadap kondisi/lingkungan 

laboratorium komputer, bengkel komputer dan laboratorium jaringan komputer 

sebagai langkah pengecekan silang (cross check) terhadap apa yang telah 

diinformasikan responden melalui jawaban angket. Jawaban hasil angket dan 

temuan hasil pengamatan (observasi) selanjutnya menjadi sumber utama dalam 

melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang menjadi fokus pada studi 

pendahuluan. Hasil analisis temuan tersebut digunakan sebagai dasar acuan 

untuk langkah penelitian selanjutnya yaitu pengembangan desain model 

pembelajaran berbasis proyek sebagai implementasi kurikulum program 

produktif. 
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Tahap studi pendahuluan, penelitian dan pengembangan direncanakan menempuh 

tahap – tahap: studi literatur, studi pengumpulan data lapangan dan deskripsi analisis 

temuan lapangan (model faktual). 

Studi kepustakaan dilakukan peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan 

pendukung khususnya berkaitan dengan konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan 

dengan kurikulum dan pembelajaran di SMK yang akan dikembangkan, meliputi; konsep 

dasar pendidikan kejuruan dan pendidikan menengah kejuruan,  Prinsip Pendidikan dan 

Pembelajaran Pada Pendidikan Kejuruan, Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 

Kejuruan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI), Tuntutan DU/DI,  Mengkaji  beberapa konsep atau teori 

terutama teori belajar model konstruktivisme, teori model mengajar, teori pendekatan dan 

strategi pembelajaran, serta mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan pengembangan model pembelajaran mata pelajaran produktif.  Hasil kajian 

tersebut disiapkan salah satunya untuk membuat instrumen pelaksanaan studi pendahuluan 

mengenai penyelenggaraan diklat program produktif di SMK pada Kompetensi Keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan. 

Instrumen pengumpulan data dikembangkan untuk memperoleh data awal sebagai 

langkah studi pendahuluan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian studi pendahuluan ini ada dua macam, yaitu: (a) angket untuk Ketua Prodi, 

Guru/Instruktur program produktif, Instruktur lapangan/industri, Asesor eksternal, dan 

untuk siswa; (b) daftar centang (check list) untuk mengamati dan mengidentifikasi kondisi 

yang dijelaskan dalam angket. 

Sebelum melakukan ujicoba instrumen penelitian pendahuluan terdapat dua tahap 

dalam melakukan ujicoba instrumen, yaitu penilaian para pakar (expert judgement), dan uji 
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keterbacaan, baik untuk angket maupun daftar centang. Penilaian pakar dilakukan untuk 

menilai struktur dan isi (content) pada tiap-tiap sub pertanyaan/observasi. Sedangkan uji 

keterbacaan dilakukan untuk menilai apakah redaksi dan rumusan kalimat dalam instrumen 

dapat dipahami oleh responden. Dengan demikian instrumen ini mendasarkan kepada 

kesahihan isi (content validity), dan validasinya menggunakan penilaian para pakar. Expert 

Judgement juga dilakukan pada saat pengembangan desain model pembelajaran. 

Data yang dikumpulkan pada studi pendahuluan meliputi; desain kurikulum 

program produktif SMK Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, proses 

penyesuian isi kurikulum produktif dengan tuntutan DU/DI, pelaksanaan pembelajaran, 

penerapan sistem evaluasi pembelajaran, ketersediaan sarana-prasarana pendukung 

pembelajaran, dukungan industri/masyarakat, dan data-data lainnya yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

Data-data tersebut diperoleh dari responden Ketua program studi, guru-guru mata 

pelajaran program produktif, siswa, institusi pasangan, dan stakeholder lainnya yang 

relevan dengan konteks penelitian ini. Data-data tersebut dibutuhkan untuk menemukan 

desain faktual kurikulum dan implementasi kurikulum pogram produktif di SMK yang saat 

ini dilaksanakan, serta menemukan apakah yang menjadi faktor keunggulan dan 

kelemahan dari desain faktual tersebut berdasarkan kajian konseptual kurikulum dan 

implementasi model  pembelajaran  program produktif yang telah dirumuskan dalam 

penelitian ini. 

Data dari studi pendahuluan ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengungkap 

tujuan penelitian yaitu memperoleh gambaran tentang potensi sebuah SMK dalam 

mengembangkan model pembelajaran program produktif yang saat ini sedang 

dilaksanakan oleh SMK program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Yang 

mencakup tentang gambaran: 
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a. Penyusunan rencana pembelajaran program produktif 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

c. Evaluasi hasil pembelajaran 

d. Pelaksanaan tugas guru (program produktif dan instruktur lapangan) 

e. Bentuk dukungan dari stakeholder (DU/DI, Asosiasi profesi dan komite 

sekolah) dalam penyelenggaraan pembelajaran program produktif. 

f. Hasil pembelajaran program produktif dalam bentuk deskripsi kompetensi 

lulusan berdasarkan hasil uji kompetensi. 

 

2. Tahap Pengembangan Model Pembelajaran dan Uji Coba 

Inti dari kegiatan penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran dalam 

program produktif dalam rangka implementasi kurikulum yang berlaku, mencakup 

kegiatan pengembangan draft desain model, uji coba terbatas, uji coba lebih luas, serta uji 

validasi. 

a. Pengembangan Desain Model 

Secara bertahap pengembangan draft desain model dilakukan berdasarkan analisis 

dan kesimpulan hasil studi pendahuluan, khususnya berkaitan dengan bentuk 

penyelenggaraan pembelajaran dalam program produktif. Fokus pengembangan desain 

model ini berkaitan dengan model pembelajaran pada program keahlian Teknik Komputer 

dan Jaringan. Oleh karena itu analisis temuan juga secara spesifik dilakukan terhadap 

penyelenggaraan pembelajaran produktif pada program keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan. Pengembangan desain model ini bersifat mikro dalam lingkup pembelajaran, 

sehingga dipilih satu mata pelajaran yaitu Perancangan Jaringan Komputer Lokal (Local 

Area Network) yang diselenggarakan pada kelas dua SMK. Tahap-tahap pengembangan 
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desain model serta hasil yang diperoleh, diuraikan dalam pembahasan berikutnya. 

Pertimbangan  pemilihan mata pelajaran perancangan jaringan komputer karena mata 

pelajaran ini menjadi inti dalam uji kompetensi program keahlian teknik komputer dan 

jaringan. 

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan, peneliti mengembangkan desain model  

pembelajaran  program produktif di SMK program  keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan. Desain model pembelajaran  mengacu pada karakteristik kurikulum pendidikan 

kejuruan yang berorientasi pada hasil (pekerjaan) dalam bentuk desain konseptual dan 

desain operasional, kemudian desain kurikulum yang dikembangkan tersebut selanjutnya 

dilakukan vadilasi ahli oleh Pembimbing Disertasi, DU/DI, Ketua Program Studi, 

pengawas SMK, dan guru mata pelajaran program produktif berkaitan dengan struktur isi 

kurikulum, dan kejelasan rumusan dan uraian (keterbacaan). 

Setelah desain kurikulum yang dikembangkan dinyatakan valid, kemudian Peneliti 

menyusun draft awal desain program pembelajaran produktif pada mata pelajaran Local 

Area Network (LAN) melalui learning package yang didalamnya memuat penjelasan cara 

penggunaan learning package, rumusan dan deskripsi standar kompetensi dan kompetensi 

dasar (SK/KD) yang harus dikuasai, uraian materi pokok, dan perangkat sistem evaluasi 

pembelajaran, sesuai dengan desain kurikulum program produktif. 

Berdasarkan deskripsi dan analisis temuan secara faktual, berikutnya disusun 

langkah-langkah pengembangan sebagai berikut: 

1) Merumuskan rencana pengembangan yang mencakup identifikasi kecakapan dan 

keahlian yang berkaitan dengan pengembangan model pembelajaran program 

produktif dalam rangka implementasi kurikulum, menentukan tujuan yang akan 

 



139 
 

Dhami Johar Damiri, 2012 

Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Membentuk Kompetensi Siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

dicapai pada setiap tahapan pengembangan dan merencanakan studi kelayakan 

secara terbatas. 

2) Mengembangkan rumusan awal (desain) tentang model pembelajaran program 

produktif  yang akan dikembangkan, mencakup rumusan tentang: 

i. Bentuk penyusunan rencana pembelajaran 

ii. Bentuk pelaksanaan pembelajaran 

iii. Bentuk evaluasi hasil pembelajaran 

 

3) Melakukan ujicoba lapangan awal desain model dalam skala terbatas dengan 

melibatkan beberapa sekolah dan guru produktif sebagai subjek. Tujuan langkah ini 

adalah untuk mengetahui apakah model yang dikembangkan dapat diterapkan oleh 

guru atau instruktur. Pengumpulan data dalam langkah ini dilakukan dengan 

observasi dan angket serta dianalisis secara deskriptif. Dengan demikian 

pendekatan penelitian pada langkah ini adalah menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

4) Berdasarkan hasil uji coba awal dilakukan perbaikan terhadap desain model yang 

dikembangkan. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali sesuai 

dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh desain 

yang siap diujicobakan dengan skala yang lebih luas. 

5) Melakukan ujicoba yang melibatkan sekolah dan subjek yang lebih luas. Terdapat 

dua langkah pada tahap ini yaitu 

a. Apakah desain model telah diterapkan dengan benar oleh guru 

b. Seberapah efektifkah hasil penerapan desain model tersebut terhadap 

pencapaian tujuan penelitian 
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b. Ujicoba Terbatas dan Lebih Luas 

Rancangan draft desain model yang telah disusun bersama antara peneliti dengan 

guru mata pelajaran Jaringan Komputer lokal, tahap selanjutnya memasuki uji coba 

terbatas. Tujuan pelaksanaan uji coba terbatas adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

kelayakan desain model yang dikembangkan, serta melakukan perbaikan desain model 

berdasarkan masukan/koreksi dalam lingkup terbatas. Berdasarkan masukan dan koreksi 

dalam uji coba terbatas, berikutnya desain model dilakukan perbaikan untuk selanjutnya 

memasuki uji coba lebih luas. Secara kronologis, tahapan pelaksanaan dan hasil uji coba 

terbatas dan lebih luas diuraikan dalam pembahasan tentang pengembangan model. 

Langkah ujicoba dilakukan untuk melihat keterterapan desain kurikulum yang 

dikembangkan melalui proses pembelajaran mengacu kepada silabus dan RPP yang 

disusun berdasarkan model pembelajaran  yang dikembangkan melalui dua langkah 

kegiatan yaitu; ujicoba terbatas dan ujicoba meluas. Langkah ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah desain yang dikembangkan dapat diterapkan dengan benar oleh 

guru/instruktur lapangan. Sebelum ujicoba dilaksanakan, ketua program studi dan guru 

mata pelajaran program produktif  yang mengajar pada kelas XI dan XII diundang untuk 

bersama-sama memahami prosedur pembelajaran yang akan dilakukan di kelas/ bengkel 

kerja, untuk; 1. mengikuti acuan dalam mendefinisikan keterampilan (kemampuan), 2. 

merumuskan tujuan, 3. menentukan urutan kegiatan dan, 4. membuat skala pengukuran 

pencapaian ketuntasan kompetensi kejuruan pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik 

Komputer dan Jaringan yang terdapat di dalam draft desain pembelajaran berbasis proyek. 

Ujicoba terbatas dilakukan pada dua sekolah dengan melibatkan guru mata 

pelajaran program produktif, selama kegiatan pembelajaran peneliti melakukan 

pengamatan, mencatat hal-hal yang penting dilakukan guru berkaitan dengan hal-hal baik 

kekurangan, kelemahan, kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh guru. Selain 
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pengamatan dan pencatatan juga dilakukan penyebaran kuisioner untuk melihat respon dan 

kemajuan yang dicapai siswa, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

Selesai proses pembelajaran,  peneliti melakukan pertemuan dengan guru dan ketua 

program studi untuk membicarakan temuan-temuan dari hasil ujicoba, berdasarkan data 

tersebut peneliti melakukan penyempurnaan terhadap model pembelajaran, setelah 

pembelajaran mencapai ketuntasan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka 

kegiatan uji coba dihentikan dan dilakukan  revisi. Proses perbaikan ini dilakukan 

sebanyak dua kali, sehingga diperoleh desain yang siap dilakukan ujicoba meluas. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba meluas pada empat  SMK dengan 

melibatkan 3 orang guru mata pelajaran program produktif pada mata pelajaran Local Area 

Network (LAN). Proses uji coba meluas dilakukan sama dengan uji coba terbatas, waktu 

pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pembelajaran guru pada setiap sekolahnya, 

hasil akhirnya setelah perbaikan akhir didapatkan draft akhir (draft final). Peneliti 

menetapkan dua tujuan utama ujicoba meluas, yaitu; (1) untuk mengetahui apakah desain 

telah diimplementasikan oleh guru dengan benar; dan (2) apakah hasil implementasi 

pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan penguasaan kompetensi siswa yang 

relevan dengan tuntutan DU/DI sesuai dengan rumusan standar kompetensi lulusan. 

Dengan dasar tersebut maka pelaksanaan penelitian dan teknik analisis data pada tahap ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan pada setiap 

tahap pengumpulan datanya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap apakah desain model telah diterapkan 

dengan benar oleh guru, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengungkap 

seberapa efektifkah hasil penerapan desain model tersebut terhadap pencapaian tujuan 
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penelitian dengan menggunakan rancangan penelitian eksperimen bentuk One group 

Pretest – posttest Design (Borg & Gall, 19893 ; Sudjana dan Ibrahim, 2001). Bagan 

rancangan penelitian pra-eksperimen tersebut adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel  3.1 

Desain Pretest – Pascatest Satu Kelompok 

PRATEST PERLAKUAN 

(Variabel Bebas) 

PASCATEST 

 

Y 

 

X 

 

Y 

 

 

Berdasarkan uji coba lebih luas dilakukan perbaikan/penyempurnaan, sehingga desain 

model yang dikembangkan sudah merupakan model yang siap dilakukan uji validasi. 

3. Tahap Validasi Model 

Berdasarkan hasil penelitian / temuan model, langkah berikutnya adalah dilakukan 

uji validasi model dalam rangka menemukan model akhir (final) pembelajaran program 

produktif SMK perogram keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dalam rangka 

implementasi kurikulum. Terdapat dua tujuan yang hendak dicapai dalam langkah ini 

yaitu:  

I. Untuk menentukan tingkat keterterapan model yang berarti apakah model 

pembelajaran program produktif dengan menggunakan Project Based Learning 

untuk program produktif Teknik Komputer dan Jaringan yang dikembangkan 

benar-benar siap digunakan di SMK tanpa harus dilakukan pengarahan atau 

pendampingan oleh peneliti/pengembang model. 

II. Menyimpulkan apakah model yang dikembangkan lebih efektif dalam memberikan 

dampak terhadap kompetensi siswa dan pelaksanaan tugas guru dibandingkan 

dengan model/cara yang dilakukan selama ini.  
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 Untuk tujuan pertama, dilakukan pengumpulan dan analisis data melalui observasi 

dan angket, sedangkan untuk tujuan kedua diukur melalui pelaksanaan eksperimen kuasi 

(quasy experimental) dengan rancangan “pretest-posttest with control group design”. 

Sebagai kelompok eksperimen adalah kelompok sekolah dan subjek yang menerapkan 

model pembelajaran berbasis proyek yang dikembangkan sebagai hipotesis. Sedangkan 

kelompok kontrol adalah siswa SMK yang menerapkan model pembelajaran program 

produktif  yang dilaksanakan oleh SMK tersebut. SMK yang dipilih sebagai tempat 

penelitian memiliki karakteristik yang relatif sama dilihat berdasarkan kompetensi yang 

dipelajari, sama-sama memberikan bekal penguasaan kerja teknik komputer dan jaringan, 

proses pembelajaran dilakukan secara terintegrasi antara pembelajaran teori dan paktik, 

kesamaan latar belakang pendidikan guru dari S1 pendidikan teknik komputer dan 

Informatika, serta memiliki sarana dan prasarana pendukung minimal untuk mendukung 

proses pembelajaran jaringan komputer lokal (local area network), dari segi siswa, jumlah 

dan jenis kelamin siswa yang sama dengan rentang usia yang relatif sama pula dari setiap 

SMK. Rancangan penelitian kuasi pada langkah ini digambarkan pada Tabel 3.2 berikut ini 

Tabel 3.2 

Desain Prates-Pascates Kelompok Kontrol  

KELOMPOK PRATEST PERLAKUAN 

(Variabel Bebas) 

PASCATEST 

(Variabel 

Terikat) 

 

Eksperimen 

Kontrol 

 

Y1 

Y1 

 

 

X 

 

Y2 

Y2 

 

Pada tahap ini, rancangan penelitian kuasi termasuk melakukan uji validasi untuk 

perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan berdasarkan hasil uji validasi. 

Perbaikan yang dilakukan bersifat penyempurnaan bukan pada bagian-bagian pokok, untuk 

selanjutnya dikembangkan model final yang dikembangkan. 
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Tahap uji validasi dilakukan untuk menilai keterterapan model yang telah melalui 

uji coba terbatas dan lebih luas. Tahap ini merupakan fase penerapan model dalam kondisi 

sebenarnya daripada proses pembelajaran program produktif, tanpa kehadiran peneliti baik 

secara personal, maupun dalam bentuk arahan/bimbingan. Penulis dalam konteks ini 

bersifat memantau pelaksanaan uji validasi, agar tahap uji validasi berjalan dalam kondisi 

wajar (real setting), sesuai dengan lingkungan SMK yang menjadi subyek uji validasi. 

Tahapan pelaksanaan dan hasil uji validasi model, dijelaskan dalam pembahasan tentang 

uji validasi.  

Secara keseluruhan, kegiatan penelitian tentang pengembangan model 

pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kompetensi siswa sekolah menengah 

kejuruan diperlihatkan pada Tabel 3.3 berikut 

Tabel 3.3. Tahapan Penelitian 

TAHAPAN 
PENELITIAN 

INSTRUMEN 
PENELITIAN 

FIHAK YANG 
TERLIBAT 

ASPEK YANG 
DIUNGKAP 

WAKTU 
PENELITIAN 

1. Penelitian 
Pendahuluan 

- Angket 
- Wawancara 

- Ka. Prodi 
Teknik 
Komputer dan 
Jaringan 

- Guru Produktif 
TKJ 
 

- Perumusan tujuan 
dan perencanaan 
isi program 
pembelajaran 

-  Strategi umum 
pelaksanaan 
pembelajaran 
program  produktif 

- Evaluasi, uji 
kompetensi dan 
sertifikasi 

- Mekanisme kinerja 
pelaksana 
pembelajaran 
dalam program 
produktif 

- Dukungan 
stakeholder dalam 
penyelenggaraan 
pembelajaran 
program produktif 

- Dukungan 
alat/fasilitas untuk 
pembelajaran 
program produktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Agustus S/d 
15 September 
2011 
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- Hasil pembelajaran 
program produktif 
(kompetensi 
produktif) 
 

2. Uji Coba 
Terbatas 

- Tes Tertulis 
- Tes Tindakan 

- Guru Produktif 
Teknik Komputer 
dan Jaringan 

- Siswa Kelas XII 
Semester 7 

- Kemampuan & 
pemahaman 
tentang 
pembangunan 
Jaringan Komputer 
lokal (Local Area 
Network) 

- Penyusunan 
Kerangka Model 
Pembelajaran 
Berbasis Proyek 

- Penyusunan Draft 
Model 
Pembelajaran 

- penerapan desain 
model 

- kendala yang 
dihadapi oleh 
subjek yaitu siswa 
dan guru produktif 
 

 
15 September 
S/d 29 Oktober 
2011 

3. Uji Coba 
lebih Luas 

- Tes Tertulis 

- Tes Tindakan 

- Guru Produktif 

Teknik Komputer 

dan Jaringan 

- Siswa Kelas XII 

Semester 7 

- Kemampuan & 

pemahaman 

tentang 

pembangunan 

Jaringan Komputer 

lokal (Local Area 

Network) 

- tingkat penerapan 

desain model 

melalaui penilaian 

sebelum (pra) dan 

sesudah (pasca) 

penerapan desain 

model kepada 

subjek penelitian. 

- kendala yang 

dihadapi oleh 

subjek yaitu siswa 

dan guru produktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 November 
2011 s/d 7 
Januari 2012 

4. Uji Coba 
Validasi 

- Tes Tertulis 

- Tes Tindakan 

- Guru Produktif 

Teknik Komputer 

dan Jaringan 

- Siswa Kelas XII 

- pengaruh 
penerapan model 
yang 
dikembangkan 
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Semester 7 terhadap 
peningkatan 
kompetensi siswa 

- Evaluasi 
Kompetensis siswa 
sebelum (pra) dan 
sesudah (pasca) 
penerapan model 
secara mandiri oleh 
kelompok kontrol 
dan eksperimen. 
 

16 januari 2012 
s/d 18 Februari 
2012 
 
 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

 Lokasi penelitian dan subjek penelitian dalam kerangka penelitian dan 

pengembangan yang dikemukan oleh Borg and Gall (1989) bahwa untuk mengumpulkan 

informasi diperlukan sebuah penggalian data pendukung berupa pengumpulan data. 

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa SMK di Kabupaten Garut yang membuka program 

keahlian Teknik komputer dan jaringan. Subjek penelitian melibatkan guru program 

produktif dan siswa. Lokasi penelitian ditetapkan secara acak dengan mempertimbangkan 

tahap-tahap penelitian serta tujuan khusus penelitian. 

 Pada tahap pendahuluan, lokasi dan subjek penelitian dipilih secara acak dan 

purposive sampling, yaitu memoertimbangkan tujuan untuk mendapatkan data tentang 

potensi SMK program keahlian TKJ dalam rangka implementasi kurikulum KTSP dengan 

akreditasi sekolah yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi. Lokasi dan subjek 

penelitian pada tahap studi awal terdapat pada Tabel 3.3 dibawah ini 

Tabel 3.3 

Daftar Lokasi & Subjek  Studi Pendahuluan 

 

NO Lokasi Sekolah Subjek 

  Ka Prodi Guru 

1 SMK A Garut 1 3 

2 SMKN B Garut 1 2 

3 SMKN C Garut 1 4 

3 SMK D Garut 1 3 

 Jumlah 4 12 
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 Pada tahap pengembangan terdapat dua ujicoba yang dilakukan yaitu uji coba 

terbatas (preliminary field test) dan ujicoba utama atau uji coba lebih luas (main field test) 

sehingga dengan demikian untuk ujicoba tersebut ditetapkan dua kelompok sekolah dan 

subjek. Untuk pelaksanaan ujicoba terbatas, lokasi dan subjek dipilih secara ditetapkan 

(purposive) yaitu SMKN D Garut. Dipilihnya SMKN D Garut adalah dengan 

mempertimbangkan akreditasi dari SMK tersebut yang dikategorikan sangat baik (A), 

sehingga mewakili sebagian besar kondisi SMK yang ada. 

 Untuk pelaksanaan ujicoba secara luas, lokasi dan subjek dipilih secara ditetapkan 

yaitu 3 SMK yang memiliki kategori berakredasi sangat baik (A), baik (B) dan belum 

terakreditasi. Dipilihnya tiga SMK tersebut dengan pertimbangan bahwa ketiga SMK 

tersebut telah dipilih dalam subjek studi pendahuluan, sehingga secara praktis terjalin 

komunikasi dan pengertian dengan baik dan diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan 

ujicoba. Daftar lokasi dan subjek dalam tahap pengembangan dapat dilihat pada Tabel 3.4 

dibawah ini. 

Tabel 3.4 

Daftar Lokasi dan Subjek Dalam Tahap Pengembangan 

 

Ujicoba terbatas Ujicoba Lebih Luas 

Sekolah Subjek Sekolah Subjek 

 Guru Siswa  Guru Siswa 

SMK  A  Garut 3 20 SMK A Garut 3 20 

SMKN B Garut 2 20 SMKN B Garut 2 20 

   SMKN C Garut 4 20 

   SMK D Garut 3 20 

Jumlah 5 40 Jumlah 12 80 

 

 

 Pada tahap validasi penelitian dilakukan dengan menggunakan prinsip penetapan 

(purposive) yang dipilih 4 kelompok pada subjek pada tiga SMK di kota Garut yang 

berkareditasi Baik (2 Kelompok Subjek) dan belum terakreditasi (2 kelompok Subjek). Ke 
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empat kelompok subjek tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu 2 kelompok 

eksperimen dan dua sebagai kelompok kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas yang 

menerapkan program pembelajaran berbasis proyek untuk produktif yang  dikembangkan, 

sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang menerapkan model pembelajaran  yang sedang 

berjalan di SMK tersebut secara konvensional. Daftar Lokasi dan subjek pada penelitian 

tahap validasi dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. 

Daftar Lokasi dan Subjek Dalam Tahap Validasi 

 

No Lokasi Sekolah Kelas Kelompok 

  Eksperimen Kontrol 

1 SMK A Garut 20 orang 20 orang 

2 SMKN B Garut 20 orang 20 orang 

3 SMKN C Garut 20 orang 20 orang 

4 SMK D Garut 20 orang 20 orang 

 Jumlah 80 orang 80 orang 

 

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu 

studi pendahuluan, pengembangan dan uji validasi. Dalam tahap penelitian dipilih teknik 

pengumpulan data tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada studi pendahuluan, 

dipilih teknik angket, observasi dan dokumentasi, disamping dilakukan pula kajian studi 

literatur. Teknik angket, observasi dan dokumentasi digunakan secara bersamaan dan 

saling melengkapi, tetapi secara khusus setiap teknik digunakan untuk mengungkap: 

a. Potensi sebuah SMK dalam mengembangkan model pembelajaran produktif yang 

meliputi: model penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil 

pembelajaran pada mata diklat Jaringan Komputer. 
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b. Pelaksanaan tugas guru, kemampuan siswa, dukungan fasilitas dan dukungan 

masyarakat atau dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan pembelajaran 

program produktif TKJ 

Obeservasi digunakan untuk melihat pelaksanaan tugas guru, kemampuan siswa, 

dukungan alat dan fasilitas dan dukungan masyarakat atau dunia usaha/industri, terutama 

dalam penyelenggaraan pembelajaran program produktif, baik dalam tahap penyusunan 

rencana pembelajaran, pelaksanaan maupun evaluasi hasil pembelajaran sedangkan 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan cross-check data hasil angket dan observasi, 

selain itu dokumentasi juga digunakan untuk mengungkap ketersediaan bahan dan 

dokumen yang ada sesuai dengan tahapan pelaksanaan pembelajaran program produktif  

pada program keahlian teknik komputer dan jaringan. 

Pada tahap pengembangan terdapat 2 langkah yang berkaitan dengan teknik 

pengumpulan data, yaitu ujicoba terbatas dan ujicoba lebih luas. Pada ujicoba terbatas, 

teknik pengumpulan data yang pokok adalah obeservasi dan angket. Angket diberikan 

kepada guru atau instruktir program produktif, untuk tujuan mengetahui tentang kendala 

yang dihadapi dalam penerapan desain model pembelajaran berbasis proyek, sedangkan 

obeservasi dilakukan terhadap penerapan desain model serta untuk mengetahui secara 

langsung apakah desain model dapat diterapkan secara benar dan mengetahui kendala atau 

kesulitan yang dihadapi oleh subjek yaitu siswa dan guru produktif. 

Pada ujicoba lebih luas, selain dilakukan observasi dan angket sebagaimana 

dilakukan pada ujicoba terbatas, juga dilakukan penilaian tingkat penerapan desain model 

melalaui penilaian sebelum (pra) dan sesudah (pasca) penerapan desain model kepada 

subjek penelitian. 

Pada uji validasi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penilaian 

dampak atau pengaruh penerapan model yang dikembangkan terhadap peningkatan 
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kompetensi siswa dan pelaksanaan tugas guru melalui perbandingan hasil pengukuran 

sebelum (pra) dan sesudah (pasca) penerapan model secara mandiri oleh kelompok kontrol 

dan eksperimen. 

2. Alat/ Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang dikembangkan dalam penelitian ini berkaitan 

dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada masing-masing tahap penelitian 

yaitu: 

a. Angket dan daftar check list yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan 

observasi pada tahap studi pendahuluan. Pada penelitian ini terdapat 2 jenis angket 

(daftar pertanyaan) yang digunakan yaitu pada tahap studi pendahuluan, tahap 

ujicoba terbatas, ujicoba lebih luas dan validasi. Secara spesifik kedua instrumen 

tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan yang ingin dicapai. Pada studi 

pendahuluan, daftar pertanyaan yang digunakan bertujuan untuk mengungkap 

fakta-fakta penyelenggaraan pembelajaran program produktif pada hal-hal yang 

berhubungan dengan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi hasil pembelajaran, 

pelaksanaan tugas guru, dukungan stakeholders dan dukungan alat serta fasilitas 

pada subjek penelitian. Fakta-fakta tersebut berikutnya dirujuk kepada konseptual 

pembelajaran program produktif yang ideal dengan rujukan teori-teori 

pembelajaran. Daftar pertanyaan yang digunakan pada ujicoba terbatas, ujicoba 

lebih luas  dan validasi bertujuan untuk mengungkap apakah desain model telah 

dapat diterapkan dengan baik serta mendeskripsikan hambatan-hambatan yang 

dijumpai selama penelitian 

b. Daftar pertanyaan berupa daftar centang (check list) yang digunakan untuk 

mengajukan pertanyaan dan observasi pada tahap pengembangan (ujicoba terbatas 

dan ujicoba lebih luas), serta tes hasil pembelajaran (penerapan desain model) 
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berupa tes objektif (performance test) yangdigunakan untuk mengukur tingkat 

kompetensi siswa dalam rangka menilai tingkat keterterapan desain model pada 

tahap ujicoba terbatas dan ujicoba yang lebih luas.  

c. Test objektif dan tes performance pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen yang akan diterapkan pada tahap validasi, yang berfungsi untuk 

mengukur peningkatan kompetensi siswa dalam rangka mengukur dan menilai 

dampak penerapan model secara mandiri di SMK. Tes obejektif berbentuk 

instrumen hasil belajar, yang dikembangkan menjadi tes objektif dan tes tindakan. 

Untuk menyusun dan pengembangan tes ini peneliti bekerjasama dengan kelompok 

guru/instruktur yang mengampu mata pelajaran produktif secara langsung di kelas. 

Ukuran reabilitas dan validitas kedua tes tersebut berdasarkan pada validitas isi 

(content validity) dan pertimbangan ahli (expert judgement). 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pendahuluan, 

tahap pengembangan dan tahap validasi. 

Pada tahap studi pendahuluan, temuan atau fakta tentang implementasi kurikulum 

program produktif teknik jaringan dan komputer yang sedang dilaksanakan oleh sebuah 

SMK pada saat ini, dideskripsikan dalam bentuk sajian data mean, modus, median, dan 

lain sebagainya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dengan pendekatan ini maka 

analisis yang digunakan dalam tahap ini adalah deskriptif kualitatif. 

Pada tahap pengembangan, beberapa pendekatan analisis  yang digunakan adalah: 

1. Pelaksanaan dan hasil pengembangan desain model, dideskripsikan dalam bentuk 

sajian data, dideskripsikan dalam bentuk penyajian data, kemudian diolah dan 

dianalisis dengan metode kuantitatif. 
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2. Pada ujicoba terbatas dan ujicoba terbatas, hasil ujicoba penerapan desain model 

dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. 

3. Pada ujicoba yang lebih luas, pengujian dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

juga digunakan pendekatan metode kuantitatif dengan formula uji t (t-test) yang 

bertujuan untuk mengukur hasil penerapan desain model pada kondisi sebelum 

(pra) dan sesudah (pasca) penerapan model. 

Pada tahap validasi, keberartian hasil penerapan model atau hipotesis dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (quasy eksperimental), dengan 

membandingkan hasil pada kelompok subjek penelitian eksperimen dengan kelompok 

subjek kontrol pada kondisi sebelum dan sesudah penerapan. 

 

Teknik pengumpulan data dibutuhkan untuk menentukan instrumen yang  

digunakan untuk menjaring informasi dari subjek penelitian (guru mata pelajaran program 

produktif, ketua program keahlian, siswa, dan DUDI) berkenaan dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan desain dan pengembangan model pembelajaran  program produktif di 

SMK pada kompetensi keahlian teknik komputer dan  jaringan. Prosedur penyusunan 

instrumen meliputi langkah-langkah sebagai berikut: analisis variabel penelitian, 

penyusunan kisi-kisi, pengembangan kisi-kisi menjadi instrumen, pengujian, dan revisi, 

sehingga menjadi instrumen jadi. 

Langkah-langkah pengembangan instrumen, disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 

Prosedur Pengembangan Instrumen 

 
 

Pada tahap studi pendahuluan instrument digunakan untuk mendapatkan data 

primer dan sekunder. Data primer adalah data yang secara dikumpulkan melalui 

penyebaran kuisioner, sedangkan data sekunder adalah data yang diperlukan melalui 

wawancara, pengamatan, studi dokumentasi dan kajian berbagai literatur, sebagai langkah 

pengecekan data. 

Penyusunan kuisioner (angket), dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk 

mendapatkan data dari subjek penelitian dengan menyediakan kemungkinan jawaban yang 

dapat dipilih berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bentuk jawaban kuisioner yang 

digunakan adalah bentuk gabungan yaitu disediakan kemungkinan jawaban yang dapat 

dipilih, dan pada akhir kemungkinan jawaban disediakan jawaban bebas (open ended), 

yang memberi kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban di samping 

kemungkinan jawaban yang telah disediakan. 
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Kuisioner digunakan untuk menjaring data (1) Perumusan tujuan dan Perancangan 

isi Program Diklat Produktif, (2) Pelaksanaan Pembelajaran/Diklat produktif, 

implementasi, (3) Strategi umum pelaksanaan Diklat Program Produktif, (4) Evaluasi dan 

Hasil pembelajaran diklat program produktif, (5) dukungan stakeholders SMK dalam hal 

ini institusi pasangan yang ada di sekolah (SMK) dalam penyelenggaraan diklat program 

produktif.(6). Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Diklat Produktif dan (7) Dukungan 

Alat dan Fasilitas dalam penyelenggaraan diklat program produktif. Instrumen lainnya 

yang digunakan pada tahap studi pendahuluan adalah pedoman pengamatan (observasi), 

instrumen ini dilakukan untuk mendapatkan data berkenaan dengan kelengkapan fasilitas, 

dokumen desain pembelajaran mata pelajaran program produktif teknik komputer dan 

jaringan. Studi dokumentasi yang digunakan untuk melihat ketersediaan sumber-sumber 

daya dukung program produktif serta digunakan untuk melakukan pengecekan data hasil 

kuisioner dan pengamatan. 

Langkah selanjutnya adalah pengujian validitas instrumen. Bukti validitas 

instrumen pada penelitian ini adalah validitas konstruks dan validitas isi. Bukti validitas 

konstruks dan isi yaitu dengan cara meminta pandangan dari ahli, yang dalam hal ini 

melalui dosen pembimbing. Secara teknis bukti validitas instrumen dibantu dengan 

menggunakan kisi-kisi instrumen, dengan maksud agar pengujian validitas dapat dilakukan 

dengan mudah dan sistematis. Kisi-kisi instrumen disusun berdasarkan pada pertimbangan 

dalam pencapaian tujuan penelitian dan landasan-landasan teoritik yang mendasarinya, 

untuk menentukan variabel, sub variabel dan sub-sub variabel sebagai bahan dalam 

penyusunan item-item pertanyaan dalam instrumen. Tahap akhir dalam pengembangan 

instrumen adalah revisi instrumen. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukkan-masukkan 

dari dosen pembimbing berkenaan dengan isi dan konstruk instrumen, setelah tahap ini, 

instrumen studi pendahuluan menjadi kuisioner jadi yang siap digunakan. 
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Pada tahap pengembangan (tahap ujicoba terbatas dan meluas) digunakan teknik 

pengumpulan data menggunakan tes, kuisioner dan pengamatan. Instrumen tes diberikan 

kepada siswa untuk melihat keterserapan materi atau penguasaan kompetensi kerja yang 

dipelajari siswa. Tes diberikan kepada siswa untuk melihat peningkatan pengetahuan dan 

tes kemampuan kerja praktik sesuai dengan tuntutan materi pokok pembelajaran pada mata 

pelajaran program produktif teknik Komputer dan jaringan. Validasi alat tes (soal) yang 

akan diberikan kepada siswa dilakukan dengan menganalisis bank soal yang dimiliki oleh 

guru pada materi pokok (SKKD) yang diampu melalui pertimbangan guru dan instruktur 

dari DU/DI, dari hasil analisis tersebut diperoleh item-item soal yang digunakan untuk 

melihat tingkat keterterapan desain kurikulum dan pembelajaran yang telah dikembangkan, 

melalui penilaian sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Kuisioner diberikan kepada guru program mata pelajaran program produktif dan 

siswa untuk melihat respon terhadap keterlaksanaan penerapan desain yang telah 

dikembangkan, kemudian pengamatan dilakukan untuk menggambarkan proses penerapan 

desain yang dikembangkan, apakah telah diterapkan dengan benar atau belum, dan untuk 

mengetahui kesulitan yang dihadapi guru dalam menerapkan desain yang telah 

dikembangkan. 

Instrumen penelitian untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah panduan observasi, panduan wawancara, kuisioner, instrument tes, dan panduan 

studi dokumentasi. Panduan Observasi lapangan tujuannya untuk mendapatkan informasi 

tentang bagaimana penerapan aktivitas produk dalam mencapai tujuan, kegiatan observasi 

dilakukan pada studi pendahuluan dan pengembangan. Pedoman wawancara digunakan 

untuk mendapatkan pendalaman informasi tentang produk yang dikembangkan. 

Kuisioner berbentuk angket tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai 

penyelenggaraan program pembelajaran produktif. Dan tes penilaian hasil belajar, tes 
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dikembangkan bersama antara peneliti dan guru, tingkat validitas yang dikembangkan 

didasarkan pada validitas isi dan pertimbangan ahli melalui pertimbangan guru dan 

instruktur dari DU/DI. 

Temuan data dan fakta pada studi pendahuluan yaitu berkenaan dengan desain  

pembelajaran program produktif teknik kompeter dan jaringan yang dilakukan saat ini, 

disajikan dalam analisis deskriptif, kemudian dianalisis, diintrepretasikan dan 

dideskripsikan secara kualitatif. Pada tahap pengembangan, teknik analisis datanya 

menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu: (1) pelaksanaan dan hasil 

pengembangan desain pembelajaran produktif  teknik komputer dan jaringan 

dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, (2) analisis data pada langkah ujicoba 

terbatas dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, (c) pada langkah ujicoba 

meluas menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan proses 

pelaksanaan ujicoba dan menggunakan perhitungan uji-t (t-test) dengan asumsi data 

berdistribusi normal . Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Teknik yang dapat digunakan 

untuk menguji normalitas adalah uji kolmogorov-smirnov. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

HA : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Pengujian normalitas dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan untuk suatu taraf signifikasi 

(α) tertentu yaitu  α = 0.05. 

Setelah data dijui normalitasnya, selanjutnya diuji homogenitasnya. Uji 

homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data 

sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis regresi, 

persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap 
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pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variansi yang sama. Interpretasi 

dilakukan dengan memilih salah satu statistik, yaitu statistik yang didasarkan pada ratarata 

(Based on Mean). Hipotesis yang diuji ialah : 

H0 : Variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

H1 : Variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 

Dengan demikian, kehomogenan dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan untuk suatu taraf 

signifikasi (α ) tertentu yaitu  α = 0.05. Sebaliknya, jika hasil uji signifikan maka 

kenormalan tidak dipenuhi.  

Deskripsi perbedaan yang menunjukkan peningkatan kompetensi siswa tentang 

pengetahuan dan pemahaman  materi  pembelajaran jaringan komputer lokal yang diukur 

berdasarkan hasil tes tertulis setelah penerapan desain model pembelajaran berbasis  

proyek dilakukan dengan analisis statistik inferensial. Pengukuran perbedaan kompetensi 

siswa dilakukan setelah siswa selesai melakukan pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis proyek di uji dengan perbandingan dua variabel bebas (uji t) 

Dengan taraf signifikansi 5% Hipotesis yang diajukan untuk mengungkap perbedaan 

penguasaan pengetahuan dan pemahaman teknis terhadap prosedur sebelum dan sesudah 

penggunaan pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak Terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa secara signifikan 

sebelum dan sesudah penerapan desain model pembelajaran produktif jaringan 

komputer lokal 

HA : Terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa H0 : Tidak Terdapat 

peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa sebelum dan sesudah penerapan 

desain model pembelajaran jaringan komputer lokal. 
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Untuk mengukur taraf siginifikansi pengujian hipotesis menghitung perbedaan rerata 

pretest dan posttest menggunakan SPSS Versi 17. 

Untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran berbasis proyek, digunakan uji 

analisis variansi (Anova) yang berfungsi untuk membandingkan dua variabel atau lebih 

dari dua rata-rata (Riduan & Sunarto:137). Tujuannya adalah untuk membandingkan dua 

nilai rata rata atau lebih dari data sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. 

Pengajuan hipotesis dilakukan setelah data terbukti homogen.  

H0 : Tidak Terdapat perbedaan kompetensi yang signifikan antara kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan kelompok yang tidak 

menggunakan pembelajaran berbasis proyek 

HA : Terdapat perbedaan kompetensi yang signifikan antara kelompok yang menggunakan 

model pembelajaran berbasis proyek dengan kelompok yang tidak menggunakan 

pembelajaran berbasis proyek 

Kaidah keputusan : 

- Jika nilai Fhitung  ≥ Ftabel  maka terima HA tolak H0 artinya terdapat perbedaan 

kompetensi yang signifikan antara kelompok yang menggunakan pembelajaran 

berbasis proyek dengan kelompok yang tidak menggunakan pembelajaran 

berbasis proyek 

- Jika nilai Fhitung  ≤ Ftabel  maka terima H0 tolak HA artinya  tidak terdapat 

perbedaan kompetensi yang signifikan antara kelompok yang menggunakan 

pembelajaran berbasis proyek dengan kelompok yang tidak menggunakan 

pembelajaran berbasis proyek 

 


